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 االمن الغذائي

اصبح مؼ الزخوري اليؽم بأن تعي دول العالػ الى كسية ما تشتجو مؼ غحاء مقارنة بسا تدتيمكو      

يجب ان يكؽن ىشاك فالبج مؼ الذعؽب ان تكؽن اكثخ ججية في الحفاظ عمى امشيا الغحائي وبعبارة اخخى 

يتػ الحرؽل عمى غحاء كاف في جسيع األوقات، بحيث ال يتػ مشع إتاحة الغحائي بحيث  لثباتحالة مؼ ا

واالزمات، ومؼ اىػ السكؽنات االساسية لألمؼ الغحاء في حاالت الطؽارئ الحادة أو الخاجعة  ؽفخوت

رة والحفاظ عميو عمى مجار الدشة الستيالكو برؽ  إنتاج محميكسيات كافية مؼ ب ىؽ تؽافخهالغحائي 

اصبح االمؼ الغحائي واالكتفاء الحاتي واحج مؼ اىػ  ،صحيحة مع االخح باالعتبار طخق التخديؼ الجيجة 

 مقايذ التقجم العالسي.

ما  ىعم أي وقتفي  فخد مؼ افخاد العائمة األمؼ الغحائي األسخي حيؼ يحرل كل نجاح ان  

ىؽ الخكيدة االساس كفاية الطعام وسالمتو  ، انبذكل ستسخار بحياتو لال صحي وفعالمؼ غحاء  ويكفي

أو عجم ضسان القجرة عمى حيازة نؽعية غحاء مقبؽلة محجودية لألمؼ الغحائي لمبذخية وبعكذ ذلغ فان 

ان االكتفاء الحاتي لمبمجان  يعج العائق في تطؽر الذعؽب وقج يؤدي الى انجثارىا،  بطخق مقبؽلة اجتساعًيا

أي خمل مدتقباًل أو عجم وفخة اإلمجادات الغحائية الجؽىخية  لسؽاجيةحائي الغ امشيا يقؽدىا الى تحقيق

، و االيقاف الغيخ متؽقع لؽسائط الشقلمتشؽعة مثل فتخات الجفاف، و غيخ متؽقعة  معؽقاتالشاجسة عؼ 
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وغيخىا مؼ  ، الكؽارث الطبيعية والرحيةاالقتراد، والحخوب تحبحب، الحاصل في مرادر الطاقة نقص 

 .السعؽقات 

الجول وإنسا  بيؼبأي حال مؼ األحؽال وقف أو قطع التبادل التجاري  يال يعشكتفاء الحاتي ان 

وىحا بجوره  كسًا ونؽعًا،اإلنتاج السحمي  وتطؽيخ إعجاد وتأميؼ شخوط وظخوف داخمية وطشية لتحقيق تشسية

. وخاصة لمعامميؼ في القطاع الدراعي  كل عاممدتؽى الخفاهية االقترادية واالجتساعية بذ رفعالى يؤدي 

مؼ السعشييؼ  كل ىحه التحؽالت ال تحجث تمقائيا والبج مؼ بحل الجيؽد السكثفة والحثيثة مؼ جسيع

 الحكؽمات السحمية والجامعات والسخاكد البحثية والجوائخ الدراعية .

عؼ السشتجات لدراعية مؼ الجول االخخى وحتى  الى التفكيخ بجج باالستغشاء يشاان الؽضع الخاىؼ يحتػ عم

إشباع  وعمى مشتجاتيا السحمية، بجاًل مؼ السشتجات األجشبية،  مؼ السحافعات االخخى باالعتساد

استخجاميا في إنتاج الدمع السساثمة لمدمع و  الدراعية والغحائيةاحتياجاتيا االستيالكية مؼ مختمف الدمع و 

ارىا السحمية في مبجأ األمخ أكثخ ارتفاًعا مؼ أسعار نعائخىا مؼ الدمع السدتؽردة، حتى ولؽ كانت أسع

وتعج محافعة االنبار مؼ حيث مؽقعيا الجغخافي وبيئتيا مؼ اىػ مقؽمات نجاح السذاريع ،  السدتؽردة

المحيؼ يسثمؽن السحؽر االساسي الدراعية باإلضافة لتؽفخ اعجاد ىائمة مؼ االيجي العاممة والسختريؼ 

 .والبحثية مؼ السؤسدات االكاديسية والعمسيةباالستشاد الى السعمؽمات العمسية القيسة  االمؼ الغحائيلشجاح 
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انتاج الغحاء لجولة ما بسا يعادل او يفؽق الطمب  بأنو :وبناًء على ما تقدم يمكن تعريف االمن الغذائي

 -السحمي وىؽ مطابق لسرطمح االكتفاء الحاتي . ويكؽن بسدتؽييؼ ىسا :

 او يفؽق الطمب السحمي .ىؽ انتاج الغحاء داخل الجولة الؽاحجة بسا يعادل  -االمؼ الغحائي السطمق : – 1

ىؽ عجم قجرة الجولة عمى تؽفيخ كل االحتياجات الغحائية محميا بل يسكؼ  -االمؼ الغحائي الشدبي : – 2
 اتسام الحاجة بالتعاون مع دول اخخى .

ان الحجػ االجسالي لمفجؽة الغحائية لمجول العخبية كبيخ لحلغ مؼ الزخوري القزاء عمى ىحه الفجؽة نعخا 
االمكانيات اليائمة في مجال االنتاج الدراعي الحي يسثل القاعجة االساسية التي يختكد عمييا االنتاج لتؽافخ 

الغحائي وصؽال الى التفمت ) التحخر( مؼ االرتيان الرادة الجول الخارجية ، وخيخ ما يعبخ عؼ ىحه الحالة 
% اما 89العخاق مثال يتػ االعتساد عمى الشفط بشدبة ( ففي  من اليملك قوته اليملك ارادته) العبارة التالية 

 %.2الدراعة والؽاردات االخخى فتبمغ ندبتيا 

 العوامل المؤثرة في االمن الغذائي 

 العامل البذري والدكاني – 1

وىؽ مؼ ابخز العؽامل السؤثخة عمى االمؼ الغحائي لسا يدببو مؼ ضغط عمى السرادر بدبب قمة الغحاء 
% بيشسا  1.3الى السجاعة ، عمسا بان معجل الشسؽ الدكاني في الجول الستقجمة ال يتجاوزوقج يؤدي ذلغ 

%. كسا ان الجول الشامية بذكل عام تعاني مؼ تفذي الجيل والعادات 2.2يبمغ في الجول العخبية 
ؽان اصبحت واالمخاض السذتخكة بيؼ االندان والحي األوبئةاالجتساعية والغحائية الدمبية ، كسا ان انتذار 

 تيجد سالمة الغحاء .

 الظروف البيئية  – 2
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وتذسل عؽامل السشاخ والتخبة كسعجالت الحخاره والجفاف ومعجالت االمطار وتؽزيعيا وشجة الخياح والدحف 
الرحخاوي واستسخار مؽجات الجفاف وشح السؽارد السائية لمعجيج مؼ الجول العخبية ، كل ىحا اثخ عمى 

 اعية انتاجية االرض الدر 

 نوعية الزراعة واالنتاج الزراعي  – 3

ان اعتساد اغمب الجول العخبية عمى الطخق البجائية في الدراعة وتمؽث التخبة والسياه جخاء استخجام االسسجة 
والسبيجات الكيسياوية الدامة ادى الى ضعف في االنتاجية. وكحلغ عجم اعتساد اغمب الجول العخبية عمى 

طائمة حيث ترجر الى الجول العخبية االساليب الدراعية  الحجيثة كالدراعة العزؽية التي حققت ارباحا 
 باسعار مختفعة .

 البحث العلمي  – 4

ييجف البحث العمسي الى فتح افاق واسعة عؼ مرادر الغحاء كاستشباط اصشاف ججيجة تشاسب العخوف 
السشاخية الرعبة مؼ ممؽحة وارتفاع درجات الحخارة وغيخىا . كسا ان قطاع البحث العمسي اليحعى 

عػ السادي في الجول الشامية عمى عكذ ما يحعى بو في الجول الستقجمة ، ففي اليابان مثال باالىتسام والج
% في العخاق ،  3....% مؼ الجخل القؽمي ، في حيؼ ال يتجاوز  4ترل تخريرات البحث العمسي 

فزال عؼ ضعف الجيج االرشادي مسا ادى الى عجم اتباع التقشيات الحجيثة وضعف التؽاصل مع نتائج 
 لبحث العمسي .ا

 االستثمار الزراعي  – 5

عجم تؽازن السيدانيات لبمجان العالػ الثالث واعتسادىا عمى مرادر تسؽيل احادية الجانب) البتخول كسا ىؽ 
% ( وعجم تؽزيع السؽازنة السالية بسا يتشاسب ومجاالت االنتاج ومقؽماتو الستاحة  89الحال في العخاق 
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ارية وضعف استخجام التكشمؽجيا الجاعسة لحلغ وايزا ضعف االستثسار بيؼ وكحلغ ضعف السؽازنة االستثس

 الجول العخبية في مجال االنتاج الدراعي الحجيث .

 المتغيرات الخارجية  – 6

السؽاقف الدياسية والعالقات التجارية ومؽاقف السشعسات العالسية كالبشغ الجولي ومشعسة التجارة العالسية 
 التبادل التجاري في السشتجات الدراعية بيؼ الجول العخبية .ادى الى تقمص حجػ 

======================================================== 
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